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Bratislava 25.09.2019

Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej

.

dokončením

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice
a rýchlostné cesty, podľa § 3a ods. 1 zákona č . 135/196 I Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „špeciálny stavebný úrad"), v spojení s
§ 120 ods. 1 zákona č . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov
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oznamuje
podľa

§ 68 stavebného zákona v spojení s § 3 zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových
mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest
a o doplnení zákona NR SR č . 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny úrad)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 z. z.") začatie konania o zmene
stavby pred jej dokončením.
Stavebník N*rodná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 14 Bratislava
požiadal listom č.8681/6318730301/2017/046 zo dňa 13.06.2017, doručenej na ministerstvo
dňa 03.07.2017 o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením

na stavbu:

,,Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec"

povolenú rozhodnutím č.16456/2015/SCDPK/64388 zo dňa 09.11.2015.
Zmena stavby pred jej dokončením spočíva v zmene termínu jej ukončenia. V
stavebnom povolení bolo uvedené, že stavba bude ukončená v termíne do 12/2019. Žiadateľ
svoju žiadosť odôvodňuje tým, že na výstavbu diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec bol
zdÍhavý priebeh súťaže, odovzdanie staveniska a oznámenie dátumu začatia prác, bol
. stanovený na 15.12.2016, preto nie je možné stavbu ukončiť a uviesť do užívania do 12/2019
, · a žiada zmenu ukončenia stavby do 03 ./2021.
Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej
dokončením . Nakoľko sú ministerstvu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, upúšťa špeciálny stavebný úrad
od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa § 3 ods. l zákona č. 669/2007 Z. z.
stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne
prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 669/2007 Z.
z. svoje námietky, pripomienky, vyjadrenia a záväzné stanoviská uplatniť najneskôr v lehote
do 7 (slovom sedem) pracovných dní odo dňa doručenia alebo zverejnenia tohto oznámenia.
Stavebný úrad neprihliada na záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a na
~ námietky a pripomienky účastníkov konania, ktoré už boli alebo mali byť uplatnené
a vybavené alebo zohľadnené pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie, alebo boli
uplatnené po stanovenej lehote.
Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predÍži
stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak účastník konania alebo dotknutý
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republi ky I Námestie slobody 6 1810 05 Bratislava I Slovenská republika
tel.: +421259494 370 1 fax: +421 2 527 31 445 1 e-mail : občan@mindop.sk I www.mindop.sk

orgán v určenej lehote neoznámi svoje vyjadrenie, pripomienky alebo záväzné stanovisko, má
sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Účastníci konania majú podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia
i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie na Ministerstve dopravy a
výstavby SR, Námestie slobody 6, 81 O 05 Bratislava, na 5. poschodí, č. dverí 522.

Peter Varga, MBA, MSc.
generálny riaditeľ sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Podľa

§ 4 ocls. 1 zákona č. 669/2007 Z. z. toto oznámenie bude doručené verejnou
vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli MDV SR a zároveň bude zverejnené
na webovom sídle MDV SR, v časti „Verejné vyhlášky", ako aj na centrálnej úradnej
elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko .sk v časti „Úradná tabuľa".
Ministerstvo žiada príslušné obce, aby podľa § 4 ods. 2 zákona č. 669/2007 Z. z. predmetnú
verejnú vyhlášku zverejnili na úradných tabuliach obcí a na ich webových sídlach, ak ich
majú zriadené, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejňuje na úradnej tabuli MDV SR.
Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na
ministerstvo s vyznačením dátumu jej vyvesenia a zvesenia.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
dátum vyvesenia:

dátum zvesenia:
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odtlačok pečiatky,

odtlačok pečiatky,

podpis:
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podpis:

Doručuje

sa

Doručí

sa účastníkom konania - verejnou vyhláškou
1. Amberg Engineering Slovakia, a.s., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
2. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke
alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám,
môžu byť oznámením priamo dotknuté.
3.Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24 - 27 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Na vedomie
4. Mesto Čadca, Nám. Slobody 30, 022 01 Čadca, so žiadosťou o zverejnenie tohto
oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce, ak ho má zriadené
5. Obecný úrad, 023 12 Svrčinovec, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia
vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má
zriadené
6. SSE-Distribúcia, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
7. SEV AK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
8. SEVAK, a.s., Matičné námestie 1141, 022 01 Čadca
9. SVS, a.s. Bôrická cesta 107,010 23 Žilina
10. ŠOP SR, SCHKO Kysuce, U Tomali 1511, 022 01 Čadca
11. SYP, š.p., Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
12. Hydromeliorácie š. p., Vrakunská 10577/29, 821 06 Bratislava
13. Dopravný úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
14. Lesy SR, š.p., Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca
15. ŽSR- GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
16. Technická inšpekcia, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica
17. MV SR, PPZ, odbor dopravnej polície, Račianska 45, 812 72 Bratislava
18. MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
19. MŽP SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Nám. Ľ .
Štúra 1, 812 35 Bratislava a v zmysle § 140 stavebného zákona kópia žiadosti, PD na
CD, vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v záverečnom
stanovisku MŽP SR
20. Slovenský pozemkový fond, Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina
21. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
22. Krajský pamiatkový úrad, Mariánské námestie 19,010 01 Žilina
23. Prezídium HaZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
24. KR PZ, KDI, Kuzmányho 26,012 23 Žilina
25. KR HaZZ, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina
26. OR HaZZ, A. Hlinku 4,022 01 Čadca
27.
Žilina, odbor štátnej stavebnej správy, A. Kmeť a č. 17, 01 O 01 Žilina
28. OÚ, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Palárikova 91, 022 01 Čadca
29. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca
30. OÚ, pozemkový a lesný odbor, A. Kmeťa 17,010 01 Žilina
31. OÚ, odbor CD a PK, Predmestská 1613, 010 95 Žilina
32. OÚ, odbor CD a PK, 17. nov. 2711, 022 01 Čadca
33 . OÚ, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 3, 010 01 Žilina
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34. OÚ, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná 2483, 022 01 Čadca
35. SSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
36. NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
37. NDS, a. s., IO, Radlinského 13/373, 010 01 Žilina
38. MDVRR SR, AEOO, C300, C400, C230, B 900, tu
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